
Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi

eelseisvaid ülesandeid
JSNSV Nõukogu

mStosega iir, au 82. sept, k. a. taas
tati TR ülüeooh juures endrne Aka
deemihne Põllumajanduse Selts (APS).

APS»i sihiks on võimaldada oma liik- ;
meü saada põllumajanduslikes küsimus- '
tes täielikumat ülevaadet, autide iga
külgselt ENSV põllumajandust ja W*-:
ma arenemist, edendada põllumajandus--'
lMtu teadust ja haridust ning kaasa i
aidata ENSV põllumajandusliku kui- j
tuuri taseme tõstmiseks RWV-s. I

Nende suurte sihtide taotlemiseks [
on seltsi liikmetel ees lai tööväli. I
Selts võimaldab neile tutvumist kõdu
ja välismaise põllumajandusliku, kirjan- j
dusega, populariseerib põllumajandus
likke uurimusi ja viimaste rakendamist j

põllumajanduses. j
Peamiseks ülesandeks agronoomide

perel peaksid olema põllu- ja aiakuk !
tuUfide Viljakuse tõstmise küsimused |
ja põllumajanduse eesrindlaste saavu
tuste teaduslik analüüsimine ning kolu 1
kuvõtmi&e. Eriti kattMkäsVatMe Al
tuleb tõsist tähelepanu pöörata varase
söögikartuli kasvatamisele ja selle saa
gi tõstmisele. Tööstuskartuli tootmisel
tuleb eriti hoolitseda suure tärklises
sisaldavuse eest. Agrotehnika arenda
mine tuleb suunata Darwini õpetust |
röötastesse. Meie vSilumajsndustmdus
pssv omastama nõukogude darvinistide I
- Mitshurini ja LSssenko koolkonna I

saavutused. Sellega, ühenduses oh huvi
tav vaadelda kõige kõrgemaid saake |
maailma põllumajanduses (prof. Lon
dorfi andmed) ja Võrrelda neid N-SVL
põllumajanduse stahhaanovlaste saaki
dega tsentüit pro ha. Siin näeme järg-

Kõrgem saak kapi- }
talistlikes riikides NSVL-s

nisul 60 101
suhkrupeedil 700 1200
söödapeedil 1468 2800

Need rekordilised saavutused NSV
Liidus on kõigepealt tingitud sotsialist
litaiSt riigikottast—plaanikohasest p6l=
lumajanduse arendamise et ja moodsa
tehnika kasutamisest. Nõukogude põllu,
majandus on rajatud kindlale teadusil»
kale alusele ja teaduse saavutuste ka»
sutamisele.

Nõukogude Liidu sotsialistlikus põl
lumajanduses on Uute kultuuride areta
mine võtnud ennenägematu ulatuse.
Ülemaailmse kuulsusega selektsionäär
Mitshurin oli suurim õpetlane ja meis
ter sotsialistliku puuviijaaiandüse alal.
Ta võttis endale ülesandeks nihutada
lõuna karedasse põhja, et asutada meie
kodumaal miljoneid hektareid suurepä
raseid viljapuuaedu. Põhilised meetodid
uute vormide loomisel baseerusid
biibridisatsioonil eriti kaugete perekoh*
dade vahel. Taimede ristlemiseks kasu
tas Mitshurin mitmesuguseid kultuure
ja metsikuid viljapuid kõigist maailma
osadest.

Peab mainima akadeemik Tsõtsini
tööd mitmeaastase nisu aretamise alal
nisu ja orasheina hiibridiseerimise teel,
.Väga huvitavat tööd korraldab Der-

; shavin sama probleemi alal. Mainitud
; tööde aluseks on hübfidikäHiö&fi jä-M»
lik. Et saada vähe murduvaid viljapäid,
[ soöfätas Dershävin valiku 300 000 tai
mest, välja valides vaid 6.

Meenutagem seevastu Johanseni kat
seid, kes taotles darvinistliku loomuli
ku valiku eitamist, tegeldes umbes
2—5 seemnega!

Praktika tõestas täielikult darvinist
likud kujutused sellest, et Kunstlik va
lik, korraldatuna inimese poolt, on sel
leks loovaks jõuks, mille abil on loo
dud mitmekesised kultuurtaimed. Mis
on looduses toimuva löiömade ja tai
mede muutumise põhjuseks? Darvinism
vastab: võitlus olemasolu eest, loomu
lik valik ja lahklemine (divergeerumi
ne) looduses toimuva orgaaniliste vor
mide muundumise põhjusteks. Datvi
hisrrsi seisukohtadest lähtub flõukõgttde
põllümajandusteadus,

ENSV-s tuleb edustada pöilitßiajMl
dissiikkü mehhaniseerimist ja leida
meie oludele vastavaid masinaid ja
riistu, et jõuda põllumajanduse mehha
niseerimise alal vanemat" nõukogude
vennasvabariikide taseme Umbrohtu
de bioloogia ala! tuleb ja ata tõhusat
tööd ja välja töötada umb abtude tör
jeviisid vastavatele keskkondadele.
Samuti tuleb meie kodumaal korralda*
da põhjalikke uurimusi taimkatete aial-.
Olulisemateks ülesanneteks meie põl
lumajanduses jäävad aga loomakasvatu
se probleemid. Meie karja tõuloomade
alged ei ole halvad, kuid puudub laiab
dane kultuursöödabaas, Enamikus on
ENSV-s looduslikud heina- ja katja
maad, millede heintaimede, kööltii Sh
võrdlemisi madala väättolõga. Kt pftli
meil seni tõhusat töid tehtud heina
seemne kasvatuse edustamiseks, mis
omakorda pidurdab kultuurheinamaade
ja karjakoplite rajamist.

On tarvilik revideerimisele võtta
meie külvikord ja nendesse rohkem lü
litada heintaimede kultuure. Samuti
tuleb jatbata söödaratsioonide uuri
mist. Sõjaolukorrast tingituna on eriti
taimkaitse tagaplaan iie jäänud, kuid
nüüdsest peale tuleb tõsis- tähelepanu
pöörata tajmehaivuste ja kahjurite tõr
jele ja tõrje vii side väljatöötamisele, et
pidurdada haiguste ja kahjurite levi-

Tuleb aiata töödega kevadkülvi õi
geaegse läbiviimise propageerimiseks.
Meil on tarvis olla ka eesfvedajaiks
ning propagandistideks individuaal
aianduse ja käitiste abimäjandite abis
tamisei. Meie linnade ümber petvad
tekkima aiandusvööndid.

Nagu selgub, on APS-i liikmete töö
põld mitöSlesihe ja laiaulatuslik, Va
jame paljude inimeste jõupingutusi
eesotsas meie agronoomide petegk, et
kodumaa põllumajandust kõrgele tase
mele tõsta.

Praegu tõiiftufe endiste APS-i liikme*
registreerimine ja uute liikmete vas

tuvõtmine. APS-i liikmeks astuda soo*
vihid teatagu endast Tartu, Lai 46.

A. Marland

APS-i juhatuse esimees

Rohkem lund-kõrgem viljasaak
NSVL Põllwtöö RahvakömibtaxLiurt

tegi rea oblastite iaaaorgan®öe ülesan
doks võtta tänavu talvel laiaulatuslikult
tarvitusele abinõusid lume kinnipidmnL
seks põldudel. Üksi kagurajoonides tu
leb lume kinnipidamist teostada ligi
I 000 000-he kt ärilisel pinnal. Paljudel
miljonitel hektaritel tuleb lume kinni
pidamist organiseerida Siberis, Kazah •
stanis, Uuralis ja Voronezhi ning Ros
tovi oblasti, Ukraina ja teistes lõuna
poolsetes põuastes rajoonides.

NSVL Põllutöö Rahvakomissariaadi
agrotehnika ülem G, I. Pavlov ütles ju
tuajamisel TASS-i kirjasaatjaga:

>,Lume kinnipidamine on üks tähtsa
ntaid agrotehnilist abinõusid. Põuastes
rajoonides tõstab see teraviljade saaki
keskmiselt 5—6 tsentneri võrra hekta
rilt. Tänavu teostatakse lume kinnipi.-

j damist peamiselt talvvilja- ja heinapõL
! dudel. Sügava lumekatte 411 ei kä-rdä
I külvid mingisugust külma.

! Lume kinnipidamine on väga tähtis
t niiskuse hoidmise vahendina. S kuup»
! meetrit lund annab ligi 2*—3 kuupöieet,
; rit vett. Vee tagavarasid pinnases võib
i sel kombel suurendada poolteist kuni
: kaks korda.

; Lume kinnipidamisel pole seega suur
! giõju mitte ainult 'talwiljadeie, vaid ka
j suviviljadele,

| Kolhoosidele soovitatakse organisež
rida praegu eriiilMsid lume kinnipida
mise teostamiseks.

Rajoonide maaosakonnad ja masina,
traktorijaatnade agronoomid or, kohus
tatud kolhoose neis töödes abistama."

(TASS.)

Lapsed vajavad raamatuid
Meie aastane raamatutoodang on ais

ditelt täiesti rahuldav, kui arvestada
neid raskusi, mis tuli meie kirjastus
tel ületada peale maa vabastamist saks
sa fashistlikest röövvallutajaist. Koolid
vajasid õpikuid, millest hädavajaliku
raad on suudetud neile anda, kirjandus
huvilised ootasid ilukirjandust, ja ka
seda on meil juba olemas: ilmub kirä
ianduse ajakiri ..Looming (kuigi tava
liselt suure hilinemisega), on ilmunud
novellikogusid A Jakobsoni
ja A. Ii i 11 t i ! t, ilmus trukist rida toi
keid vene suurmeistrite teostest, nagu
G-ibojedovi „Häda mõistuse pa
rast", K r 3 1 o v i ~Valimik valme , L.
Toist o i ..Sõda ja Rahu" uue trükk jt,
luulesõpradele on ilmunud Muie*
tuskogud J. Barba ru sel t, j.Kärnerilt, M - Raualt, De=
boora Vaarandiit ja teistelt
noortelt luuletajail!. Ka noorsugu ei
tohiks palju nuriseda. Kuigi algupä
raseid raamatuid on siin vähe oigemi
ni üksikud, on noorsookirjanduse osa
rikastunud selliste väärtuslike to -
teostega, nagu Turgenev, „Mu.
muu", Gaidari „Txamr ja ta
meeskond", Tsh um at sh e n k o
..Inimene kuult , N. Os t
Kuidas karastus teras jt. Kooliea-

Ike lugejaskond tahaks saada siiski
rohkem. Kuid ühe lugeja, kõige välk
sama lugeja on meie kirjastused peaae
gu või õigemini hoojis unustanud
meil puudub lasteraamat.

Märtsikuus avaldatud kavas oli ette
nähtud 1945. aastal välja lasta "
raamatut noorsoole, sealhulgas 26 eel
kooli- ja algkooliealistele ja 1® vane
maealistele. Viimaste osas on ilmunud

peaaegu kõik kavas ettenähtud raama-,
tud. Algkooliealistele ilmusid käesole
val aastal Pr, Kreutzwaldi „Püu
lane ja tohilane", Anderstni
..Konn-kuningas", Kipli tl g i ~Kass.
kes kõndis omapead". B i an k j ~Väna
küti vested", Uspe n s k i ~Neli sõja-
Mgu" ja Kon« n o v i «Jutustusi
Leninist", N«ed Ml vitrtusiltti raama- j
tttd meie noorele lugejaskonnale ja nad I
on kirjastusele nende eest väga tänuli
kud. Ja taii ilmuvad kirjästuskavas ni. 1
metatud L. T i g a s e ..Vanaema maja", l
A. Tig a s e ..Esimene veerandaasta", I
A. Tols t ö i r,Külidvõtmeke"( Zh i, j
do v i ..Telegramm". P a n t e 1 «-
j e v i ~Helk ja Mall" ning K r e u t r
waldi ja Andtrieni muinasju
tud, mida algkooliealised ootavad piki
silmi, on kooliealiste! raamatusõprade!
siiski kaunis koguke häid raamatuid.

Kuid meie kirjastused kas teadlikult
või kogemata on silmapaari vahele jät
nud eelkooliealised lapsed. Kuigi ka
vas on mainitud ka nende jaoks raama- !
tuid, ei leia me teoste nimetustega tui
vudes nendele kahjuks ühtki teost. Meie
väikesed lapsed, kes alles kodus luge.
mist õpivad, tahavad, et ka nende huvi
sid silmas peetaks. Meie kirjastused
peaksid nendele siiski vastu tulema ja
ka nende nõudeid täitma. Kodud, las
teaiad, väikesed lapsed ootavad pildi
raamatuid. Tarvitseb vaid sisse astuda
raamatukauplustesse, ja te kuulete ja
näete, milline nälg on pildiraamatute 1
järele. Neid küsivad emad, neid nõua
vad väikesed raamatusõbrad ise. Meie
kirjastuste juhatajad peaksid nägema
nende vaevalt letikõrguste laste nägu
sid, kui nad raamatukaupluse muujalt

järjekordse „ei ole" on ära kuulanud.
Nati ei usu, et ei õle. Alles siis. kui
neile seda on korratud, lahkuvad nad
pisarsilmi kauplusest, et võib-olla hom
me jälle tagasi tulla, sest nad ei usu.
et nende jaoks raamatuid ei ole: on ju
riiulitel nii palju igasuguseid raama
tuid, ja miks ei peaks siis Mõni neist
olema määratud ka nende jaoks.

Meie oleme teadlikud, et kirjastustel
on raskusi raamatute väljaandmisel nii
paberi kui trükioiude suhtes. Kuid need
raskused ei tohiks siiski olla ületama
tud. Laste pildiraamatud vajavad võrd
lemisi vähe paberit ja seepärast ei ole
nende trükkimisest loobumine põhjen
datud.

Raskemaks küsimuseks on võib-olla
käsikirjade saamine. Eeikoolieaiiste
raamat nõuab kirjaniku ja kunstniku
ühist tööd. Pildiraamatu# räägib teksti
kõrval ja võib-olla eelkõige just p*'L
Sageli paneme tähele, et väikesed lu
gejad just pilte ~loevad", s. o, pilte
vaadeldes ise teksti loovad. See nõuab
pildiraamatu koostajalt muidugi head
tööd, selliseid pilte, mis noores „lu
gejas" esile kutsuksid loomisvõime.
Kuid satnal ajal tunneb selline „pijdi
lugeja" huvi teksti vastu ta õpib
lugema, õpib pähe teksti pildi alt.
Selliseist raamatuist saab laps endale
üusi muljeid, uusi mõtteid, mis selgita
vad talle ta suhteid ümbrusega. Seepä
rast peab see raamat olema hea hea
sisult jä illustratsioonidelt.

Küna meil SSükõMde lasteraamat
peaaegu puudub, kerkib päevakorrale
ka lasteraamatu sisu» ainestiku küsi
mus. Mida peaks pakkuma meie lastele
pildiraamat? Eeskätt Seda, Mis lapsi
huvitab. Aga lapsi huvitab kõik. Lapsi
huvitavad nende kõdu, laste elu, pio?

j neeride töö, omavahelised suhted, va
nemate töö, neid huvitab küsimus, kel
leks nad ise saavad. Nad tunnevad
huvi looduse, loomade, lindude elu ja
tegevuse vastu. Nad elavad kaasa ka
meie igapäevasele ühiskondlikule elu
le, tunnevad rõõmu meie sangarliku i
Punaarmee võitude iile, rahva kange
laste iile, Tarvitseb jälgida laste män
ge tänapäeval ja te veendute, et lapsed
lähevad meie ühiskondliku eluga kaasa.
Lasteraamat peab aitama neil võtta õi
geid seisukohti, mis püsima jäävad
võib-olla eluajaks. Ka muinasjutt hüvi
tab lapsi Ekslik cm arvamine, et meie
sügavalt realistlikul ajal ost muinasju
turomantika iganenud asi, et lapsed ei
lepi muinasjutu mageda mannaga", kui
elu on täis konkreetsust. Muidugi, kui
me lastele pakume ainult muinasjutte,
võime neis ülepakkumisega esile kutsu
da läägustunde pakutava vastu. Kuid ei !
tule unustada, et laps jääb lapseks koi
ge oma mitmekesisusega, laialdaste ja
igakülgsete erihuvide, -tunnete ja soo
videga, Meie, täiskasvanud, läheneme
laste huvidele endi seisukohtadelt ja
unustame, et meil on tegemist iastega.
Ja ärgem unustagem, kuidas võlus meid '
muinasjutt meie lapseeas. Miks peak
sime oma lapsed nendest ilma jätma.
Ümberpöördult. tuleks esitada nõue '
meie kirjanikele, et nad asuksid uute.
nõukogulike muinasjuttude loomisele.
Meie lapsed oleksid neile selle eest vä
ga tänulikud.

Loodame, et meie kirjanikud jä
kunstnikud lastekirjanduse üle järele
mõtlevad ja seda looma hakkavad ning ,
meie kirjastused 1946, aasta kavas se
nisest rohkem toodavad häid, algupära
seid lasteraamatuid nii kooli- kui ka
eelkooliealistele.

Põllumajanduslikust

kooperatsioonist

Puurmoni kestansitrel edukas löii
PeÜe Mtlitlait* väljalöömist Kiir

aist alustas tttsd PwirmMli keskmeie
tei, millega ühendati Utrt , koore
jaam. Piima vastuvõtu rohkuselt on
Puurmani keskmeierei teisel kohal
Tartumaal.

Novembrikuus võeti vastu 64 143 kg
piima-, mille keskmine rasvaprotsent
oli 4.0. Sellest piimast tobdi normide
katteks 9348,5 kg ja riikliku, kokkuos
tu alusel 23 801 kg, küna tootjate Kii'
ittft oli 30 193 kg, Viid Valmistati no
vembrikuus 2935,6 kg, kusjuures ühe
kg või valmistamiseks kulus 21,8 kg
piima. Tootjatele valmistatakse ka
juustu üle normi toodud piimast. Kur
si vallas on 1945. a. riiklik piimanorm
täidetud.

Keskmeierei ja koorejaamad oma
vad kõik korralikke sisseseadeid ja
töötavad aürujõul.

Laava miferii, mille faiistid maha

põletasid, taastatakse uuesti. . ÜMtiis
pltänid m juba ENSV PiiMaühittute
Liidu poolt kinnitatud,

Praegune keskmeierei 8-hobusejõu-
Line aur uutasin ei võimalda korraga
kõikide töõstusmasinate rakendamist.

- Seepärast ott tehasest „Punane
- Krull" tellitud aus võimas 24-hobuit
. jõuline auruni asin ja 30 m- küttepin

naga aurukatel, mis lepingu kohaselt
. peaks valmima 1945. a. lõpuks.

Kui küsida meierei juhatajalt sm.
; J. Mõtuselt, kuidas On lood kütte
;j ainega, vastab ta naeratades: ~1946.
. a. puude tagavara on muretsetud 
- Stttar OSä on isegi kohale veetud."
: Meiereil on endal veoauto. See toi

metab kõik tööstuse veod ja toob ka
  kohale Puurmani ja Laeva koopera
•. liivi kaubad hing kitib ka Ml-geid

transportida.
: H. M.

Korralik Tarbijale Kooperatiiv Otepääl
Otepää Tarbijate Kooperatiiv or. erru

korraliku tegevusega teeninud kõigi
talupidajate ja Jmna elanikkonna lugu
pidamise ja kiituse. Tarbijate Koope
ratiiv on iirtna ja maa elanikkonda kaar,
disaajate osas korralikult varustanud.
Samuti on väljaantud leib ja piim oma
värskuse tõttu tfcehinud töötajate kihi
tüsfe. Hästi töötab normivilia vastuvõ. ;
tu punkt sm. U n t i juhatusel, vastu'
võttes ainult kuiva ja head vilja. Miti :
g isugu st vilja riknemist hooletuse või \
muu süü läbi pole seni ette tulnud. Vä
ga hästi on täidetud Tarbijate Eoope ;
ratiivi I, 11. 111 kvartali läbimüügi,!
plaan ja IV kvartali plaan on juba 15.;
detsembriks ületatud. Kaupade kohale* i

itõõötišes ea kõik t&kittafted kõrvalda
' titti, Kaubad tuuakse kooperatiivi õige*
; aegselt ja müüakse kodanikele otsekohe
  välja. Kooperatiivi transporttöölised
;on ületanud igasugused raskused ja
j kooperatiivi korralikult kaupadega vas
! rustanud. Eeskujulikult ott töötanud
j kooperatiivi söökla sm. P i 1 i a w juh
; timisel. Tööliste toitlustamine, mis toi -
j müb koöMwfcrtshtnd-idegg on korralik.
I Kooperatiivil on oma vesiveski, mis
t pärast põhjalikku remonti kooperatiivi
j nõudeid täielikult rahuldab. Kokkuvõt,
j tes võib ütelda, et Otepää Tarbijate
j Kooperatiiv on oma töös tugevasti ed«=
. J si jõudnud'.

Metsatalgud Pällu külus
ReW sõidavad metsattädaükul möö

da külmunud looklevat teed, mida pa
listavad kahel pool sakilised kuused
ümbritsetud Sifflftieldunud leppadest.

Igivana on see suur mctsalaas, mil
le idapõõlsei kül es laiub valge la
gendik ja mida praegu läbivad raie
talgulised lõbusate hõisetega. Lagen
dikule viivad kolmest küljest metsa
tallatud jalgrajad, mida mööda liigu
vad Pällu küla talgulised Saare
valla eesrindlikuma küla talupidajad.
Jõudnud lagendikule, juhatab külavo
linik sm. A> All u k igale talgulisele
raielangi jä' mõtii hetk hiljem oh kuul
da saagide sahinat ning raskelt lange
vate puude tumedaid mütse.

Jändrikkude kuuskede vahel töötab
Pällu küla vanim talguline, 65-aastane
sm, Alviine Laumets, kes on ametis
juba viienda puu langetamisega. Ta
öh töösse nii süvenenud, et vaevalt
märkab lähenevaid samme. Ja alles
siili kui puu on langenud, saab ta mah
ti kõnelemiseks. ~Mir,d meelitasid tal
gud polnud tahtmist koju jääda,
kui meie küla talupidajad kõik viim
seni välja tulid. Tahaksin ka kuidagi
kasulik olla ja omaltpoolt kaasa aida
ta, et liginevate tähtsate valimiste
pühül metsatöid kiiremini lõpetada."

Edasi mäekallakul on okste laasimi
sega ämetiS Saate valla täitevkomitee
enlfheli am. Kiisel jä külavolinik

sm. A. Allu k, Sm, Kiisel mainib:
„ Pällu küla on minu valla kõige ees
rindlikum küla. Juba möödunud tal
ve! täitis ja ületas ta Onne tähtaega
raie' ja veokbhustuse. viis läbi eesku
julikult kevadkülvi. viljakoristamia
tööd ning täitis ja ületas ennetähtaeg
selt viljavarumisplaani. Eriti tuleb
hinnata külavolinikku sm. All u k'i t.
kes on täpselt ja kohusetruult täitnud
kõik temale pandud ülesanded ning
on koha peal tuntud hea organisaato
rina,"

Teistest pole maha jäänud ka 14-
aastane A. Kiit t, kes oma isaga saa
gides mehiselt juhid puu langemise
suunda, hüüdes iga pau kukkudes:
..Alt ära!" Temalgi näib olevat juha
ffletfeatöSl«e kogemus:.

Taamal metsaserval 6n puutüve,
tõstmisega ametis väikekohapidaja
O. Sarap ja keskmik-taluptdajs
A. MüiirS e p p. kelle ettenähtud
rairkohuttus oli 7.2. (m.. mille nad üle

tasid Nüüd olid nad esime
sed. kes ruttasid rsietalgutest osa
võtma. Sm. Sarap on vai riiklikus
ulatuses tuntud eesrindlaset!.- Möödu
nud aastal ületas ta metsaveoplaani
IZOTI-liselt ja sai ENSV Rahvakomis
saride Nõukogu esimehelt sm. Veime
rilt kiituskirja eesrindliku töö eest.

Hele vile katkestab jutuajamise. On
saabunud lõunatund. Kogunetakse la
gendikule. Igaüks valib endale mõnu
sa istekoha. Mitmed talgulised on oma
leivakotid kokku löönud ja ühiselt
asutakse lõunale. Osa talgulisi toob
kuuseoksi, millest süüdatakse lõkke tu
li. Pällu küla talupojad on kui üks
pere. Ühiselt arutatakse muresid ja
ühiselt leitakse teed nõhdõ lähendami
seks. Elavamaks kõneaineks on mui
dugi eelseisvad NSVL Ülemnõukogu
valimised. Valimiste kUsintUSes annab
osava agitaatorina ielfltust külavo
linik sm. Allu k. Varsti on lõuna

aeg läbi ja talgulised suunduvad töö
kohtadesse tagasi. Mõne minuti pä
rast on vaibunud lõbusad hüüded ja
kostab monotoonne saagide sahin.

Seekord on esimesed pütt langeta
jad sm-d P. Revskov ja 6,

A 1 ätii k, keš äega kaotamata asuvad
langetama juba uut püüd.

Tee serval teeb koormat Kääpa
küla vanim talupidaja, 80-aastane sm.
K. Puusepp. Oma vanadusele vaa
tamata näib ta sama kärmena kui mõ
ni noor. ~Ega siis minagi teistest
maha taha jääda. Kui sain kuulda, et
on talgud, tulin ka heameelega, eks
ma natuke ikka oma tööga kaasa
aita," ütleb sm. Püusepp jä jätkab
puude koormasse ladumist.

On saabunud õhtu. Pällu killa tal
gulised kogunevad lagendikule. Nad
on üles töötanud 75 trr., ja välja ve
danud 65 tm. tarbepuud. Enesega ra
hul olles pöörduvad nad koju, et järg
misel päeval uuesti tööd alata.

I. Re i nhold •

TARTU ELU

Raudteetöölised ületavad

plaani

Pingsalt töötab 2. Päudteekõnna.
laadijate kontori tööüskõllektiiv, püü-,
des täita endale NSVL Ülemnõukogu]
valimiste päeva auks võetud sotsialist-;
liku võistluse kohustusi. Laadimis- ja i
mahalaadimiskontori töölised täitsid |
detsembrikuu kahe dekaadi 7695\
tonni suuruses plaani 9457 tonni-;
ga. Vaguni seisvaega Juhendasid nad;
1,5 tunni peale. Töötajad täidavad j
laadimis- ja mahalaadimisplaani ning i
teisi näitajaid sajaprotsendiliselt. Pa-!
remini kõigist töötavad sm-d Piir-;
salu, T ii girc ä e ja Ar u 1 a. Nen- ;
de keskmine töö on 219-—234'.,. Neist
ci jää maha sm-d Kolde ja Z e m s
ki (211rf). Ilästi töötavad vee! sm-d;
Osscn 1: o v (152' r), Molo t i i k
(145'"c). Grchhov (145', )ja teised.
Päeva laadimis- ja mahalaadimistööde \
plaani nad ületavad järjekindlalt iga j
päev poolteisekordselt.

Ülikooli näiteringi
piduõhtu

Laupäeval toimus üliõpilasmajas ko*
gu ül'õpilaskonna poolt kaua oodatud
näiteringi piduõhtu.

Eeskavas esitati sm. I. Tammun abi
ga. hästi ettevalmistatud lõbusad lühi
näidendid: Lens'i ..tiks silmapilk",
Tsbehhovi .Juubel'' ja Ardovi „Püre
tu".

Osal istena eaiiwaii ttiiteWttgi wk
med O. Atro, F. Miwr, S UjMMLI,
0, Lepp. L. Ofcngo, Ü. Eerik. V, JÄtftik
ja 3. Lõhmus.

Fifeitiitti StmestuhM ©«Meis olid sm.
0. Afrb Hitid .Juubelis" ja patsient
sketshis ..Ük-s silmapilk' , samuti
Shiputshin sra. O. Lepp ja vanaeit

sm. I. Kummel .Juubelis' , Kuid ka '
•teised osalised täiteid oma ülesande,
suure püüdlikkusega, näiteks sm. F
Lassur Tatjanana . Juubelis".

Omapoolse aimuse publiku lõbusale
tujule !'MS WJJ. Ilmar Tammu r, kes kü
lal:setia . Vanemuisest" esitas :ea li»-
Ttioreskf ..Kopikas', .Lugu tumma
de koolist", ..Raudtee" ja „Nooru* ja

kevad", 1
Näiteringi liige AM. L. Sam «MMM

viiulisoologa, saades teenitud JtÜ-tate
osaliseks.

Tantsuks rnähgis külalisena R? wVa,
r.emulse" aaSambl.

õhtu õli huvitav ja üliõpilukond
jääb sellelaadseid üritusi sstAAta tule
vikuski.

L. M.

"TEV-i" töötajad tootmist
ratsionaliseerimas

Tartu Elektritarvete Tehas „TEV"
ej. oma automaat- ega revolvenreipift,
ke. milleta on võimatu valmistada pee
nikesi elektritarvete kinnitnsosi. Mat
rütside lukussepp sm. Boris K 1
n e r t, läbi arutanud tehnilise juhataja
sm. Treie r 1 g a tööprotsessi, val
mistas haHlikule treipingile seadeldise,
mis üheaegselt sooritab viis Operatsi
ooni, võimaldades sellega suurema tel
limuse täitmist ja suure kokkuhoiuga
on lahendatud ühtlasi hädavajaliku
tööpingi küsimus.

Samad seltsimehed konstrueerisid
kruvide vindipi essimtse automaadi,
millega kruvidele vindi lõikamine tbU
shub 20—30 korda kiiremini kui tami
litel revolvertreipingil ning mida hari
likul treipingil üldse ei saa teha. Viht
pressitakse peale kammidega. Tundis
Võib valmistada kuhi kaks tuhat kruvi.

VaSkWrutisid on treimise asemel
ftftfeMßä #«ta-tst4Ä stafttsifttiM toel,
alg täielikult hoiab ira materjali kao
ja võimaldab valmistada tuhat kruvi
kest . tunnil. Ainult matriitsteras peab
olema kttiialaaisit västapifiav, See
„TISV-i" töötajate leiutis Ott äratanud
huvi ka väljaspool.

Ktttta tßßlttttOl M ole Siikel&iktrtMi
lit ja ilma nikeldamata vaikoiakeii
kasutada ei sea, siit attuti . ihefettsse
Tkrtu Riikliku Ülikooli koomiku tzm.
Sotsiga, kt» koostas vaatava segu,
mille» keetes vask-ase võtab endale
peale õhukese tinakorra.

Plekkjäätmeid kasutatakse õllepud»-
Üte kMönkbrkide löömiseks, aathuti
toimub raudrehade valmistamine poo
lenisti jäätmeist.

Stantiljk »m. Alma Mark täidab pi
devalt normi 350—360%. Sm. Äster
Vahe tuli tööitueie kooliõpilasena,
kuid Õige lühikese ajaga omanda» vilu
muie ja ületab samuti tublisti aöfme
nagu sm. Hmniidr Past ja teilt®,
Ste. Voldemar Järv vabiliitalb
Noorsooteatrile. prorbektoreid ja hoii,
«ontaglvalgustuiseadeldisi. Ka) K?
„V-«etnui«t" v*lgushissea«Meiis Hn «,
mt valmistatud.

A. Piir

Enam hoolitsust Isamaasõja

invaliididele
Kttl lasMstlik Saksamaa reetlikult

meie riigile kallale tungis, asus nõuko
gude rahvas võitlusse
Kõik võitlusvõimelised nõukogude ins.
raesed asusid relvaga kaitsma oma kal
list Kodumaad. Kodumaa vabaduse eest
sangarlikult võideldes kaotasid paijud
võitlejad «na tervise ning invaliidis,
tusid. Tänulik nõukogude rahvas hoo.
lltseb igati Isamaasõja invabidiöe eest

Tartus teostab Isamaasõja invaliidide
iile hoolekannet Tartu Linna Täitevko
mitee Sotsiaalkindlustuse Osakond
See ei tähenda aga seda, et kõik teised
käitised ja asutused võiksid Isamaasõja
kangelased saatuse hoolete jätta. In
valiidide eest on võimalik hästi hoolit
seda ainult siis, tel See oa teiltdd kõigi
asutuste, kõigi kütiste ja kõigi ameti--
ühingu komiteede sildafti I asj ahe.

Omalt poolt on Täitevkomitee
SoMäal kindlustuse Osaktmd teinud
kõik, et parandada invaliidide olukorda.
Läbi sõitvate ja Tartus ajutiselt peatu
vate invaliidide majutamiseks on avatud
invaliidide internaat-peatuskoht, mida
elavalt kasutatakse. 1. maitt kurn 5!
oktoobrini on peatuskohta tarviionuõ
1860 inimest. Kuna internaadis on vafd
15 voodikohta ja vajadus peatuskoha
järele on tungiv, pole suudetud kõiki
ulualust VajUvaM invaliide vastu
võtta. Paljutki on tulnud korteril

otsida Tartu hotellidest Sf on
aga aeötud suurte raskustega.
Saunade, Hotellide ja Pesumajade
Kontori juhataja smi. Lüpsik mn>
nib, et tubade saamisel tema kontorilt
alluval- hotellides on eesõigus Isamaa
sõta irt va, 11iciid«i. Tegelik olukord on
aga näitab, et kontorile alluvais
Tartu Hotellides , ürand Hotell" ja
~Park Hotell"' on tehtud isegi takistusi
Isamaasõja invaliididele tubade saami
sel. põhjendades seda viidetega, et in
valiididel on ette nähtud vastavad ko
dud. Mainitud hotellide vaslutavail töö
t«iai! tuleb muuta oma suhtumist nen
de ruhte», kes kaotasid oma tervise
võitluses meie rahva vabaduse eest.

Invaliidide internaati olek# võimalik
tunduvalt täiendada. Sotsiaalkindiustu
se Osakonnal OH olemas täielik sisus
tus 15 voodikoha, jaoks. Peatuskoha
laiendamist takistab vaid ruumide kit
sikus. Praegu on internaadi kasutada
Tähtvere t. nr, 4 asuva hoone kolmas.
kord Kuna sama hoone teisel korral
elab suures korteris väga vähe i
inimesi, on Tartu Linna Täitevkomitee j
Elamute Valitsusele esitatud kordu-i
vaid avaldusi, et saada ka see majakord  
internaadile. Kahjuks aga pole need ,
avaldused Söövitud tagajärgi ennud. ,
Miks ei hoolitse Elamute Valitsus

Tartus ajutiselt peatuvate Isamaasõja
invaliidide me jutusolude parandamise

eest f i
Internaati peab piima, tubaka ja see

biga varustama, Tartu Linna Täiievko-.
mitec Kauhandusosskomi. Ootamatult |
ava lõpetas see asutus mainitud pro- j
duktide saatmise internaadile. Kauban

' dußosakonna teguviisi tõtta sattus iIU
valiidide peatiw-kodu suurtesse raskas
t««W.

Alaliselt Tartus asuvaid Isamaasõja
invaliide on osakonna arve! 346, keda

j varustatakse orderite, juurvilja ja muu.
j ga Sotsiaalkindlustuse Osakonna fondi,
| dest. Käesoleva aasta jooksul ost neile
| välja jagatud 1337 tööstuskaupade or
derit , 15 . kartuleid ja juurvilja, raha

sii st toetust jne. Puudulikult on aga
invaliidid varustatud küttepuudega
Hiljemalt 15. detsembriks oli Osakond
kohustatud neid. varustama 1007cTüvelt

' talveks vajaliku küttega, milleks ta pi
di Kütteametvlt saama 600 m 3 kütte

; puid. Halbade transport iohMlfe tõttu on
' aga kätte saadud ainult 190 ro* kütet,
> mis on invaliididelt välja jagatud.

Halvasti hoolitsevad töötavate Isi,
1 fflaäSÖja invaliidide eest ka mõnede
•käitiste ja asututtc ametiUhingUskomi
teed. Paljudes kohtades ei taheta veel

j aru saadft, et sõjainvaliididele tuleb
anda jõukohast ja tasuvamat sitem tst
tood Tartu Nahakombinaadis ja Poli
kliinikus oldi nõus invaliididele andm*
vaid öovahifcohti. Väga vähe 
nu invaliidide «tst hoolitsemisele pöö,

; ravad ametiühinguskomiteed Tartu
Raudteesõlnses, Peipsi Jõelaevanduaes,
Tartu Kalakombinasdis M Lihakombi,
naadis. Hästi on Isamaasõja invaliidid#
eest hoolitMflud Tartu Linna Täitev,
komitee Tervishoiuosakond, Riigipari

' ga Tariv» Osakond ja invaliidide Sega
tootmise Artell.

Tartus eiunevai! Isamaasõja mvalii
, täidef on suuri raskusi ka korterite Te.
] «lantimisega. Praegu vajab hädad ti re«
I monti 30 invaliidide korterit. Kutt*
j need karterid asuvad eramajades, ei
j saa Tarin hirm* Täitevkomitee Taat
I ismis, ja Remonttööde Kontor neid
! remontida, Eramajade omanikud p«»k
-' sid mm astuma ramme. et kiires korras
| psrindado Isamaasõja inva niide eU,
! mislingmius . remontides invaliididele
viiüa antavad korterid.

| Et invaliidide teenindamine para
i neks, kohustas Tartu Linna Täitevko
mitee kõiki Tartu sööklaid, kauplusi,

! juuksmriärisid jt. teeninrLnia Isamaa
sõja invaliide väljaspool järjekorda.
Sööki*!s ja kohvikitis peab olema neile
reserveeritud eri laud. Sedagi määrust
täidetakse väga loiult, Artelli ~Hyg
iena" juukšuriärides, Kivisilla aptee
gis. Tartu Kaubastu kauplustes

I tihti ei teeriiitdada Isamaasõja inva
liide väljaspool järjekorda. Kaubastu

1 kohvikus T.-8 {..Werner") puudub in
-1 valiidide eri laud. Söökläis ..Koit" j#.
„Ateen" on eri lauad küll olemas, kitid
need on asetatud niiviisi, et nende üles
leidmine tekitab raskusi. Mainitud asu

, tuste! ja ettevõtteil tuleb ISatriaasõja
j fitVallidMe teenindamist kiiresti paran
dada.

! S M ä e laga
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